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سرتشاد فاإلنسان الذي يسأل عن احلكمة مسرتشدا ال بأس أما الذي أين شرع كذا قيل هو على سبيل اإل من 

) ضرب لكم مثال من أنفسكم )(( مث قال تعاىل  يسأل عن احلكمة معرتضا فإنه كافر ومل يقدر اهللا حق قدره 

ملؤلف رمحه اهللا نعم قد قصر يف تفسريها من كلمة احلكيم وذا التفسري الذي فسرناها به يتبني أن ا مبالك خذ

ضرب لكم مثال ضرب جعل لكم أيها املشركون مثال كائنا من أنفسكم وهو ضرب لكم مثال املثل مبعىن الشبه 

(( هل لكم مما ملكت والنظري يعين ضرب لكم أمرا نظريا ملا فعلتم أنتم يف جانب اهللا عز وجل ما هذا املثل ؟ 

مما ملكت مما أي من الذي ملكت أميانكم أي من  م) يقول وهو هل لكرزقناكم )أيمانكم من شركاء فيما 

مماليككم  من شركاء لكم كلمة من شركاء إعراا أا مبتدأ دخل عليها حرف من ألجل العموم ولكنه قد 

ر نكرة كما ايش يقول يف هذه املسألة ؟ "وزيد يف نفي وشبهه فج مالكتزاد إال بعد النفي ابن ا يشكل علينا أن م

لباغ من مطر " اللي معىن اآلن من شركاء قلنا أن من هذه زائدة إعرابا ولكنها يف املعىن هلا معىن وهي التنصيص 

أا ال تزاد إال بعد نفي وشبهه اللي معنا اآلن شبه نفي نعم ألنه استفهام مبعىن  مالكعلى العموم وذكر ابن 

أي مشاركني لكم فيما رزقناكم من ))  شركاء من(( كاء وقوله يعين ما لكم من ملكت أميانكم من شر النفي 

ليست عائدة على النفي لكنها عائدة على )) فأنتم فيه سواء  (( أموال وغريه فأنتم وهم فيه سواء هذه قوله

 املنفي يعين فهل أنتم سواء فيما رزقناكم ختافوم كخيفتكم أنفسكم ؟ أي أمثالكم من األحرار واالستفهام مبعىن

    النفي املعىن ليس ما ال يكونوا شركاء لكم إىل آخره عندكم فكيف جتعلون بعض مماليك اهللا شركاء لكم قوله 

يقول املؤلف رمحه اهللا أي أمثالكم من األحرار فجعل األنفس هنا مبعىن ))  تخافونهم كخيفتكم أنفسكم(( 

ؤالء املماليك شركاء لكم يف رزقكم من األموال اجلنس ألن النفس كما تقدم تأيت مبعىن اجلنس يعين يقول هل ه

يش اجلواب ؟ ال فإذا كان كذلك فلماذا جتعلون هذه وختافوم كما ختافون من أنفسكم و واألوالد ومساوون لكم 

األصنام شركاء مع اهللا وهي خملوقة له مملوكة مربوبة له إذن املثل واضح جدا يف أن هؤالء املشركني يفرقون بني 

ني أليس كذلك ؟ فكما أنكم اآلن بإقراركم أن عبيدكم ال يساوونكم يف املنزلة وال يشاركونكم يف الرزق املتماثل

فكذلك أيضا ما ميلكه اهللا عز وجل من هذه األصنام وغريها ال يساوون اهللا تعاىل يف املنزلة وال يشاركونه يف 

دب ولده إذا أخطأ فقال له بعض الناس ليش احلقوق وهذا مثل ظاهر جدا نعم مثاله من أنفسنا حنن هذا رجل يؤ 

تأدب ولدك ليش تضربه ليش تنهره ماذا يقول هلم ؟ يقول ألست تفعل بولدك مثل هذا ايش اجلواب ؟ اجلواب 

بلى إذن كيف تلومين على شيء تفعله أنت ؟ هذا الذي ذكر اهللا عنهم يقال هلم كيف جتعلون مع اهللا شريكا 

الرزق والعجيب أن هذه ن جتعلون ألنفسكم شريكا من عبيدكم فيما ختتصون به مفيما يستحقه وحده وأنتم ال 

أول ما ظهرت االشرتاكية يف العامل العريب بدأوا يأتون بالنصوص املتشاة اآلية استدل ا من يرون االشرتاكية 

وفوا كيف التلبيس وقالوا هذه اآلية صرحية يف االشرتاكية طيب كيف ذلك ؟ قال ألنه يقول فأنتم فيه سواء ش

هذه داخلة يف النفي يعين لستم فيه سواء أليس كذلك ؟ هذا معىن اآلية لكن دائما  وهذه ما هي على ما أراد

أشياء متشاة  أهل الباطل يلبسون لباطلهم باملتشابه من النصوص وهذه من حكمة هللا عز وجل أنه يف النصوص

يستفاد من اآلية الكرمية أوال أن الربق من آيات اهللا  ىل آخره هذه وجدا من السماء ماءا إليضل ا من يضل 
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الربق يشتمل على اخلوف  ) ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا أن(( ومن آياته يريكم البرق )سبحانه وتعاىل لقوله 

وسبق أن الصحيح أا ليست موزعة كما قال املؤلف بل هي صفة مشتملة ))  خوفا وطمعا(( قوله والرجاء ك

ال ومن فوائد اآلية الكرمية عظيم قدرة اهللا سبحانه وتعاىل بإنزال املاء من السماء ومنها رمحته باخللق حيث كان إنز 

وحيث كان ينزل شيئا فشيئا ألنه لو كان ينزل دفعة واحدة ألهلك الناس ومن  هذا املطر من السماء هذه واحد

األرض بعد موا جتد األرض يابسة ما فيها عود أخضر مث  فوائد اآلية بيان قدرة اهللا سبحانه وتعاىل حيث حييي

لإلنسان واحليوان ومن فوائد  نافعبعد نزول املطر تصبح خمضرة تز ومنها رمحته باخللق أيضا فإن إحياء األرض 

  يا حسني ؟اآلية الكرمية أنه ال ينتفع باآليات إال ذوي العقول تؤخذ 

  .....: الطالب

اآلية الكرمية استعمال العقل يف القياس يف قياس األشياء املتشاة والنظري على نظريه ومن نعم ومن فوائد : الشيخ

لكن طريقه هو العقل ألن العقل يهتدي ذا على هذا ة العقلية وإن كان ثابتا بالشرع أن القياس من األدل افوائده

) إىل آخره من فوائد ألرض بأمره .....)(( ومن آياته أن تقوم السماء واوقوله تعاىل  وينتقل من هذا إىل هذا 

اآلية الكرمية أن قيام السماوات واألرض بأمر اهللا ليس للمخلوقني فيه تعلق إطالقا اهللا تعاىل هو الذي يقيمها 

يقيم السماوات واألرض سواء القيام احلسي أو املعنوي ومنها إثبات الكالم هللا من أين ؟ بأمره املؤلف قال بإرادته 

التنبيه على هذا أن املراد بأمره اللي هو الكالم ومن فوائد اآلية الكرمية متام قدرة اهللا سبحانه وتعاىل  وقد تقدم

) والحظوا يا جامعة أن (( ثم إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم تخرجون )ببعث املوتى بكلمة واحدة 

ال حيصيه إال اهللا عز وجل دعوة واحدة يقوم خلق واحد أو اثنني أو ثالثة أو عشرة نعم بل هي ما  ما هياملسألة 

ا مجيع اخللق خارجني وهذا ال شك أن فيه ما هو من أبلغ القدر وأن اهللا سبحانه وتعاىل  على كل شيء قدير 

) (( إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم تخرجون )األرض لقوله  آدمويستفاد من اآلية أيضا أن مقر بين 

) فاملعمول ذه اآلية مقدم (( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) ويؤيد ذلك قوله تعاىل

إذن فاحلياة على الكواكب متعذرة بالنسبة لبين  ....فيها ومنها وتقدمي املعمول يدل على احلصر ومن هذا الشيء 

ون يوم القيامة من األرض خلقوا من األرض ويرجعون إىل األرض ويدع آدمهذا هو ظاهر اآليات ألن بين  آدم

(( وله من في السماوات أما قوله تعاىل  ) (( ثم إذا دعاكم دعوة من األرض )ومنها إثبات الكالم هللا يف قوله 

ألن ))  من في السماواته (( لو ق من  العموم ) فيستفاد منها عموم ملك اهللا من أين يؤخذ العموم ؟واألرض )

يد العموم ويستفاد من اآلية إنفراد اهللا عز وجل بامللك واختصاصه به من من اسم موصول واملوصوالت كلها تف

))  وله من في السماوات(( أين يؤخذ ؟ من تقدمي اخلرب وله من يعين ال لغريه وهنا يرد علينا إشكال يف قوله 

اب عن هذا أن ميلكون أشياء من هذا وال ال ؟ فما هو اجلواب عن ذلك ؟ نقول اجلو  آدمهذا العموم جند أن بني 

ذلك أنت ال تستطيع أن تتصرف مبالك كما تشاء هل متلك أن لملك مقيد بتمليك من له امللك و  آدمملك بين 

يأخذونه من دونك متلك أن حترقه وال أن تتلفه صحيح متلكه بالنسبة لغريك من اآلدميني ما  ما؟  مالكحترق 
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ملكنا ملا منلك ليس ملكا تاما دليله أو وجهه أننا ال  لكن بالنسبة للخالق الذي له امللك مينعك من هذا فصار

نستطيع وال منلك أن نتصرف فيما بني أيدينا كما نشاء ويستفاد من اآلية الكرمية خضوع الكائنات لرا سبحانه 

) وأن مجيع الكائنات خاضعة هللا ويستفاد من ذلك أن القنوت ال خيتص (( كل له قانتون )وتعاىل  من أين ؟ 

(( حافظوا على الصلوات والصالة وت الشرعي وأكثر الناس يظنون أن القنوت خيتص بالقنوت الشرعي بالقن

) هذا قنوت شرعي ال شك لكن اآلية هذه وما أشبهها تدل على أن القنوت هو الوسطى  وقوموا هللا قانتين )

بدأ الخلق ثم يعيد وهو (( وهو الذي يمث قال  اخلضوع هللا عز وجل سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا 

) يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن اخللق حادث بعد أن مل يكن وال ال ؟ اخللق حادث بعد أن مل أهون عليه )

القائلني بقدم العامل  الفالسفة) فيكون يف اآلية رد لقول ((وهو الذي يبدأ الخلق )يكن من أين يؤخذ ؟ 

) ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات ( هو الذي يبدأ الخلق )م لقوله والصواب أن العامل حادث بعد أن مل يكن نع

) ومن فوائدها أيضا استعمال قياس األوىل وأظنكم تعرفون قياس األوىل يف الفقه (( ثم يعيده )إعادة اخللق لقوله 

 نعم على يف أصول الفقه االستدالل بالنظري على نظرية هذا قياس مساواة واالستدالل على الشيء مبا هو أوىل

الشيء الذي يكون أوىل من املقيس عليه يسمونه قياس األوىل فهنا يف اآلية استعمال قياس األوىل من أين تؤخذ 

  ) إعادته فإنه إذا كان قادرا على االبتداء فهو على اإلعادة من باب أوىل (( وهو أهون عليه )؟ قوله 

  :على أحد الوجهني يا شيخ  الطالب

(( وله المثل ما مشى عليه املؤلف طيب ومن فوائد اآلية إثبات كمال الصفات هللا لقوله  على:ايه نعم  الشيخ

) ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صفات اهللا عز وجل فإن األعلى في السماوات واألرض )

ذ باهللا سواء كان هذا الذين ينكرون صفات اهللا ما جعلوا له املثل األعلى بل جعلوه موصوفا بالنقائص والعيا

وسلبوه مجيع الصفات وكذلك املعتزل قالوا له أمساء  اجلهميةجزئيا ألنه إن كان كليا كما فعل  مالتعطيل كليا أ

واملاتريدية وحنوهم فإن هذا  األشاعرةأم سلبوا الكمال عن اهللا أما إذا كان جزئيا كما فعل  فالحظبدون صفات 

استوى على العرش االستواء صفة كمال وهم يقولون وال ال وصف به نفسه فيه سلب الكمال عن اهللا فيما 

على كل شيء وكذلك أيضا  عليه ألن اهللا كان مستول استوى مبعىن استوىل فلم جيعلوا للعرش اخلصيصة باالستواء

ملتكلم إذا قالوا أن املراد باآليات خالف الظاهر فإم وصفوا اهللا عز وجل بالنقص كيف ذلك ؟ ألن إرادة ا

(( يريد اهللا بكالمه خالف الظاهر بدون بيان يعترب تدليسا ومتويها واهللا عز وجل ما أنزل القرآن إال للبيان نعم 

(( وأنزلنا إليك الذكر لتبين ) (( يبين اهللا لكم أن تضلوا )) ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم )

 أراد ذا خالف الظاهر فهذا وصف له بالتعمية سبحانه وتعاىل ) واآليات يف هذا كثرية فإذا قلنا أن اهللاللناس )

وأنه ال يريد البيان وهذا ال شك أنه نقص وهلذا نقول إن مجيع من أنكروا صفات اهللا عز وجل كلية أو جزئية 

سه فإم قد صفوا اهللا سبحانه وتعاىل بالنقص واضح يستفاد من هذه اآلية الكرمية أن كل صفة وصف اهللا ا نف

فهي صفة كمال وال ال ؟ من أين تؤخذ ؟ وله املثل فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أا صفة كمال الرمحة أثبتها اهللا 
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لنفسه صفة كمال وال نقص ؟ كمال لكنها عند أهل التعطيل من احملرفني هي صفة نقص يقولون إن الرمحة تدل 

وإمنا يراد ا اإلحسان أو يراد اإلحسان يفسروا إما باجلزاء على اخلور والضعف وهلذا رمحة اهللا ال يراد ا الرمحة 

املفعول املخلوق وإما بإرادته وعلى هذا فقس هل يستفاد من هذه اآلية الكرمية استعمال قياس األوىل يف حق اهللا 

  ؟ وأن نقول كل صفة كمال يف املخلوق فاخلالق أوىل ا ؟ 

  :نعم الطالب

رمحه اهللا يقرر هذا ألنه استعمال قياس األوىل يف حق اهللا جائز أما قياس التمثيل أي نعم شيخ اإلسالم : الشيخ

لتشبيه فإذا قلنا كل صفة كمال يف املخلوق نعم فاخلالق أوىل ا صح لكن وقياس الشمول فهذا ممتنع ألنه هو ا

جيب أن نعلم أن صفات املخلوق الكاملة اليت تكمل نقصه كاملة يف حقه لكن لتكميل نقصه هذه ال يوصف 

فهي  اهللا ا يعين هي كاملة يف حق املخلوق لكن لتكميل نقصه فإن اخلالق ال يوصف ا ألا وإن كانت كاملة

يف الواقع نقص مثل األكل والنوم والنكاح وما أشبه هذا هذه الصفات يف حق املخلوق ايش ؟ صفة كمال ألن 

الذي ال يأكل معناه مريض والذي ال ينام معناه مريض والذي ال يتزوج معناه مريض فوات هذه الصفات نقص 

لق نعم حلاجة اإلنسان لألكل صار يأكل يف املخلوق لكنها ملا كانت تكميال لنقصه صارت ال يوصف ا اخلا

       ي وال يأكل آخره املوت وكذلك ملا كان اإلنسان يتعب وحيتاج إىل صفة تقطع هذا التعب هواللي ما يشت

وكذلك ملا كان اإلنسان حمتاجا إىل بقاء النسل والنوع فإن  ) صار النوم يف حقه كماالا )(( وجعنا النوم سبات

تكميل للنقص لكن ال يوصف اهللا به عز وجل ألن اهللا كامل من مجيع يقة ويف احلق النكاح يف حقه كماال

  الصفات نعم .

اإلنسان يقيس بعقله  سبق قلنا أن الصفات توقيفية ولو فتحنا هذا الباب كما قال شيخ اإلسالم فرمبا: الطالب

  .....وخيطئ 

واجلنس أما أن نقول كل صفة كمال يف  : وهذا يرد علينا لكن نقول كل صفة كمال من حيث العموم الشيخ

  املخلوق نثبتها للخالق هذا ال ميكن ال يستقيم لكن من حيث اجلنس كل صفة كمال يف املخلوق فاهللا أوىل ا .

  .....: الطالب

  قلنا املقصود اجلنس أما كل صفة مثال ال ميكن . مثل: هو مؤيد وله املثل األعلى  الشيخ

  ....ا ورد من الصفات :املثل األعلى فيمب الطال

قد تكون موجودة يف النص يعين من صفات اهللا يعين قصدي قد ال  مثال األشياء اليت  ىت: ال مطلقا ح الشيخ

  أا من الكمال واهللا تعاىل متصف ا 

  ....: الطالب

ال قياس األوىل  كن الصفات اخلربية قد تكون يف الصفات اخلربية أا متتنع أن يقاس اهللا باخللق و :ال مم الشيخ

ميكن أن نقيس قياس األوىل فاألذن يف املخلوق كمال لكنها  ماهذه قد نقول أا فكالعني واليد وما أشبه ذلك 

اآلية الكرمية إثبات العزة لقوله العزيز وإثبات ا ما ورد به الشرع طيب ويستفاد من له أل تثبت يف اخلالق ما
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اآلية الكرمية إثبات احلكمة قطع  وله احلكيم طيب يستفاد من هذهاحلكمة احلكيم وإثبات احلكم أيضا من ق

اخللق والشرع أو على اخللق والشرع مبعىن أنك ما تعرتض على خلق اهللا أو على شيء وإمنا تسلم   االعرتاض عن

ن كيف ذلك ؟ ألنك إذا آمنت باحلكمة أن اهللا تعاىل حكيم فحينئذ ينقطع االعرتاض ائيا ما تقول ملا وال م

نه م ملا قدر اهللا تعاىل وشرعه حيث إإال على سبيل االسرتشاد ومن فوائد اآلية الكرمية اطمئنان اإلنسان التاأين 

ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما ملكت ((قال  صادر عن احلكمة نبدأ الدرس اجلديد اآلن 

لذي ملكت أميانكم أي من ا))  هل لكم مما ملكت(( قوله  )) ...  أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم

املوصول والعائد حمذوف والتقدير ملكته أميانكم وقوله ملكت أميانكم األميان مجع ميني  ملكت هذه هي صلة

وهي اليد وأضيف امللك إىل اليد ألن غالب تصرفات اإلنسان بيده وأضيف إىل اليمني ألنه أشرف من اليسار 

أى من مماليككم  ن اإلنسان وهلذا قال املؤلف أيما ملكت األميان م املراد))  مما ملكت أيمانكم(( وقوله 

  هذه هي املبتدأ واخلرب وين اخلرب ؟ ))  من شركاء(( وقوله مماليككم 

  الكالب :لكم

لكم املقدم ولكن املبتدأ دخلت عليه من إلفادة العموم أو للتنصيص على العموم ألن من الزائدة كما الشيخ :

إذا قال قائل كيف جاءت من زائدة وهي ))  هل لكم من شركاء(( نصيص على العموم وقوله تقدم لنا تفيد الت

فأنتم وهم فهي سواء  مل تسبق بنفي سبقت بشرككم نعم هل لكم شركاء لكم فيما رزقناكم من األموال وغريه

مما ملكت أمياننا فيما  ليس لناوال نعم ؟ ال من شركاء فيما رزقناكم من األموال وغريه واجلواب ال يقول املؤلف 

وأنتم (( وال يشاركك أيضا يف ولدك وال يشاركك يف أي شيء متلكه نعم وقوله  مالكرزقنا فاململوك ال يشارك يف 

فيه سواء املؤلف أتى بكلمة وهم ألن املساواة ال تكون إال بني شيئني فلهذا أتى بقوله وهم وال حاجة )) وهم

ا إذ من املمكن أن نقول فأنتم الضمري يعود على املالك واململوك فأنتم أيها إليها يف احلقيقة الكالم تام بدو 

هذا الذي تسلط عليه ))  وأنتم فيه سواء(( املالكون واململوكون فيه سواء وحينئذ ال حنتاج إىل تقدير وهم وقوله 

ختافوم الضمري يعود أي أمثالكم من األشخاص ))  تخافونهم كخيفتكم أنفسكم(( النفي يعين لستم فيه سواء 

اللفظ وال باعتبار املعىن ؟ باعتبار املعىن ألن ما لو عاد إليها الضمري باعتبار اللفظ  را باعتبام على من ؟ على

لعاد إليها مفردا فلما عاد إليها مجعا صار باعتبار املعىن وقوله كخيفتكم أنفسكم املؤلف رمحه اهللا جعل األنفس 

افون من جنسكم وهلذا قال أي أمثالكم من األحرار وميكن أن يقال أنه يعود على ذات مبعىن اجلنس يعين كما خت

يعين كما أنكم لكم التسلط على أموالكم فأنتم ختافون أن يتسلطوا )) تخافونهم كخيفتكم أنفسكم(( اإلنسان 

عل وأنفس هذا مصدر مضاف إىل الفا))  كخيفتكم أنفسكم(( على هذه األموال كما تسلط أنفسكم وقوله 

كم شركاء لكم إىل آخره عندكم فكيف هي املفعول قال املؤلف رمحه اهللا واالستفهام مبعىن النفي أي ليس مماليك

وفيها  مالكأنت اللي متلك ال يشاركك يف  وهذا مثل واضح نعم أنه إذا كانت جتعلون بعض مماليك اهللا شركاء له

من خصائصه ؟ الكالم واضح جدا يف إلزام هؤالء بعد  هو من خصائصك فكيف جتعل هللا تعاىل شريكا ملا هو
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قال املؤلف نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون ))  كذلك نفصل اآليات(( الشرع ولذلك قال اهللا تعاىل 

يتدبرون كذلك الكاف اسم مبعىن مثل فهو إذن مفعول مطلق أين عامله ؟ نفصل أي مثل ذلك التفصيل والتبيني 

ن من الذي ينتفع ا ؟ لقوم يعقلون فإذا قال قائل إن اهللا تعاىل فصل اآليات للعاقلني وغري نفصل اآليات ولك

فلماذا خص ذلك بالعاقلني ؟ فاجلواب ألم املنتفعون ا ذا التفصيل مثل ما وصف اهللا القرآن بأنه  نيالعاقل

هو عام وباعتبار االنتفاع هو خاص واهللا هدى للمتقني ويف آية أخرى هدى للناس عامة فباعتبار اهلداية املطلقة 

قوله  )) بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل اهللا وما لهم من ناصرين (( أعلم .

هذه لإلضراب واإلضراب هنا انتقايل وليس ابطاليا ووجه ذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل ملا بني ))  بل اتبع((  تعاىل 

على أنه إله واحد ال شريك له بضرب املثل األخري املثل الذي ال ينازع فيه إال على قدرته ات الدالة هذه اآلي

مكابر املثل األخري ما هو ؟ أنه كيف جتعلون هللا شريكا هو ميلكه اهللا ميلكه فهل لكم أنتم شركاء يف أموالكم من 

عز وجل أن الذين خرجوا عن لذلك ب ال إذن فإنه يدل على أن اهللا ال شريك له بعد هذا بني امماليككم اجلو 

(( بل اتبع الذين ظلموا هم ظاملون وهلذا قال ا وأنكروا البعث وأنكروا الوحدانية أم ليسوا على حق وأمن

قال املؤلف يف اإلشراك وهذا ختصيص يف غري حمله والظاهر يل أن ))  الذين ظلموا(( ) نعم قوله أهوائهم )

قبله ألن املثل الذي قبله واضح يف أن الغرض منه إبطال الشرك ولكن لو قيل خصصه مراعاة للمثل الذي  فاملؤل

أنه يشمل هذا وغريه من الظلم كإنكار البعث مثال إنكار البعث ال شك أنه ظلم ألنه يستلزم تكذيب اهللا عز 

ون املراد وجل كما ثبت يف احلديث القدسي أن تكذيب اهللا أن اهللا تعاىل يعيده كما بدأه وقد سبق ذكره فيك

مجع هوى واهلوى يف األصل امليل مث إنه ال ))  أهوائهم(( بالظلم هنا اإلشراك وغريه مما ظلموا فيه أنفسهم وقوله 

يطلق يف الغالب إىل على اهلوى املذموم فيقال اتبع هواه دون هدى وقد يأيت للهوى احملمود كما يف احلديث وإن  

) فهنا اهلوى التابع ملا جاء به الرسول هواه تبعا لما جئت به )(( ال يؤمن أحدكم حتى يكون كان فيه ضعف 

يعين أن هذا اإلتباع ليس مبنيا على ))  أهوائهم بغير علم(( عليه الصالة والسالم ال شك أنه هوى حممود وقوله 

فالذين ار والعناد فيمن كانوا معاندين ل فيمن كانوا جاهلني وعلى االستنكعلم بل هو مبين على اجلهل والضال

لكن إذا كانوا  مأنه ال علم هلم بإتباع أهوائه ظاهراتبعوا أهوائهم اتبعوها بغري علم إذا كانوا جاهلني فاألمر 

أم بغري علم ألن من استكرب وعاند احلق فإنه كاجلاهل مبا نقول نعم معاندين فهل نقول إم بغري علم اجلواب 

اهل خري منه فإذا قال قائل كيف يصح نفي العلم مع اجل بل عز وجل فهو يف احلقيقة غري عاملالرب  يستحقه

(( وال نفي السمع مع وجوده ونفي البصر مع وجوده ملن مل ينتفع به أليس اهللا يقول  وجوده قلنا كما يصح

) أو ال يعقلون املهم (( صم بكم عمي فهم ال يرجعون )) وقال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون )

نفي السمع عمن مل ينتفع به احلاصل أن املتبعني ألهوائهم ينقسمون إىل العلم ملن مل ينتفع به صحيح كنفي أن 

ضالون وقسم  النصارىقسمني قسم جاهل حقا بىن هواه على الضالل وميكن أن منثل هلؤالء مبن ؟ بالنصارى فإن 

ال ينفعه بل ضره كاليهود قال اهللا عز  آخر مستكرب معاند فهذا يف احلقيقة ال علم عنده وإن كان له علم فإنه
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) فمن يهدي من اسم استفهام واملراد باالستفهام هنا النفي  وقد سبق لنا (( فمن يهدي من أضل اهللا )وجل 

مشربا بالتحدي ألنه سيقول من حسني جييب من يعرف ؟ صار قاعدة أن االستفهام إذا جاء مبعىن النفي صار 

د يفعلها كأنك تقول هذا أمر ال ميكن فإن كنت صادقا فأرين من يفعله فإذا جاء يفعل كذا أعظم مما قلت ال أح

من (( االستفهام مبعىن النفي صار أبلغ من النفي ارد ألن االستفهام مبعين النفي مشرب معىن التحدي وقوله 

عول هو عائد موصول اهللا فاعل أين املفعول ؟ املفعول حمذوف والتقدير من أضله اهللا وهذا املف )) أضل اهللا

قال املؤلف أي ال هادي له فسر االستفهام ))  فمن يهدي من أضل اهللا(( والعائد املوصول الذي يعود إليه 

مانعني ))  وما لهم من ناصرين(( بالنفي أي ال هادي له وهو حق ولكن كما قلت أبلغ من النفي ارد مث قال 

ف ألن مجلة اخلربية واليت قبلها إنشائية من إنشائية صحيح وال ال ؟ من عذاب اهللا الظاهر أن الواو هنا لالستئنا

وما لهم (( االستفهام من قسم اإلنشاء كما قرأنا يف البالغة أو ما يدرس يف الليل ال يعطى يف النهار نعم طيب 

صرهم منه أي يعين أن هؤالء الذين اتبعوا أهوائهم بغري علم مستحقون للعذاب ولن جيدوا أحدا ين)) من ناصرين 

            النفي هنا مؤكد مبن الزائدة الداخلة على قوله ))  وما لهم من ناصرين(( من العذاب أي مينعهم وقوله 

ل اآلن هل ما هنا حجازية أو عربية ؟ أسأوأصل الكالم بدون هذه أن يقال وما هلم ناصرون  )) ناصرين(( 

  :عربية الطالب

  :عربية اه الشيخ

  ة:حجازي الطالب

  ؟  عربيةحجازية وال  فهيجازي معناه الذي خيتص به احلجازيون والعريب الذي :حجازية ترى احل الشيخ

  :عربية الطالب

الختالف الرتكيب ألن خربها قدم وال تكون حجازية إال إذا كانت مرتبة االسم قبل اخلرب وما ملاذا عربية : الشيخ

) بعد أن توعد هؤالء املشركني مبا توعدهم به وبني لدين حنيفا )أقم وجهك ل(( فقال اهللا تعاىل  هلم من ناصرين 

   .أنه ال أحد يهديهم

  


